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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/396 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/214 VAN 1 SEPTEMBER 2020 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID (RSZ), DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING 

(RVA) EN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER 

ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN HET VLAAMS DEPARTEMENT CULTUUR, 

JEUGD EN MEDIA VOOR HET TOEKENNEN VAN ONDERSTEUNENDE 

MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE COVID-19-CRISIS 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en 

tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 

27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 

97; 

 

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. In het kader van de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering beslist om de actoren 

die actief zijn in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Media te ondersteunen met een reeks 

specifieke noodmaatregelen. Voor de controle op de aanvragen tot toekenning van die 

subsidies is het noodzakelijk dat het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media kan 

beschikken over bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid. De 

verwerking van die persoonsgegevens – beschikbaar bij de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Rijksinstituut 

voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) – zou geschieden met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Vlaamse 

dienstenintegrator. 

 

2. De persoonsgegevens hebben betrekking op de eenmanszaken die actief zijn in bepaalde 

cultuurgerelateerde sectoren en op de kwetsbare kernspelers die professioneel actief zijn 



 

2 
 

in de culturele sector en nadeel hebben ondervonden van de COVID-19-pandemie. Het 

begrip “kwetsbare kernspelers” behelst de restcategorie van professionele actoren van de 

culturele sector die niet konden genieten van de andere regelingen maar wel degelijk een 

nadeel van de COVID-19-pandemie hebben ondervonden. Elke aanvraag moet ten gronde 

worden onderzocht. 

 

3. Een forfaitaire subsidie van 1.500 euro wordt toegekend aan natuurlijke personen, voor 

zover zij hiertoe een aanvraag indienen en voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 

- de woonplaats hebben in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad of een actieve exploitatiezetel hebben in het Nederlands taalgebied of het 

tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; 

- in de eerste jaarhelft van 2020 binnen bepaalde paritaire comités1 professioneel actief 

zijn in de Vlaamse cultuursector of als eenmanszaak actief zijn in bepaalde aan cultuur 

gerelateerde sectoren2; 

- geen gebruik hebben gemaakt of maken van de verschillende andere (federale of 

gewestelijke) compensatiemaatregelen, waaronder het federaal overbruggingsrecht 

voor zelfstandigen3; 

- tijdens het tweede kwartaal van 2020 (april, mei en juni) een bruto inkomen van minder 

dan 4.877,16 euro hebben ontvangen (daarbij wordt rekening gehouden met de lonen, 

de inkomsten uit zelfstandige activiteiten en de vervangingsinkomens). 

 

4. Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media wil vooreerst gebruik kunnen maken 

van bepaalde RSZ-persoonsgegevens, meer bepaald de administratieve en technische 

DMFA-inlichtingen en de persoonsgegevens uit de volgende functionele DMFA-blokken 

van het tweede kwartaal van 2020 (april, mei en juni 2020), per overgemaakt 

identificatienummer van de sociale zekerheid. 

 

Blok “natuurlijke persoon”: het identificatienummer van de sociale zekerheid van de 

werknemer, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum, de geboorteplaats, het 

adres en de nationaliteit. Aan de hand van dit blok kan de betrokken werknemer eenduidig 

geïdentificeerd worden. 

 

Blok “werknemerslijn”: de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal, de begindatum 

van het kwartaal, de einddatum van het kwartaal, de notie grensarbeider, de activiteit ten 

opzichte van het risico en het identificatienummer van de lokale eenheid. De datum waarop 

het kwartaal begint en de datum waarop het kwartaal eindigt, bieden de aanvrager de 

mogelijkheid om na te gaan of het werknemerscontract binnen de periode van de 

coronapremie valt. 

 

                                                           
1  Het betreft het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200), het paritair comité voor de audiovisuele 

sector (PC 227), het paritair comité voor het filmbedrijf (PC 303), het paritair comité voor het 

vermakelijkheidsbedrijf (PC 304) en het paritair comité voor de socio-culturele sector (PC 329). 
2  Het betreft een zestigtal sectoren, in de regelgeving aangeduid met hun respectieve NACEBEL-code 2008, 

zoals de musea, de uitgeverijen van boeken of tijdschriften, de uitbaters van schouwburgen of concertzalen, 

de producenten van televisieprogramma’s en de toeristische informatiediensten. 
3  Zie de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een 

overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van 

COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. 
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Blok “bezoldiging van de tewerkstelling werknemerslijn”: het lijnnummer van de 

bezoldiging, de bezoldigingscode, de frequentie in maanden van de betaling van de premie, 

het percentage van de bezoldiging op jaarbasis en het bedrag van de bezoldiging. Dit 

laatste persoonsgegeven is nodig voor het berekenen van het inkomen van de betrokkene. 

 

5. Voorts wil de organisatie toegang tot persoonsgegevens van de RVA met betrekking tot 

het vervangingsinkomen uit werkloosheid, ook voor elk overgemaakt identificatienummer 

van de sociale zekerheid. Het betreft het totaal uitbetaald bedrag van alle uitkeringen, 

ongeacht het type werkloosheid. De opvraging zou gebeuren voor de maanden april, mei 

en juni van 2020 (de periode voor dewelke het inkomen van de betrokkene moet worden 

gecontroleerd). 

 

Inzake de werkloosheidsuitkeringen: het betaald en het gevalideerd (bruto) maandbedrag 

van de werkloosheidsuitkeringen, de status van het dossier bij de RVA en het aantal 

betaalde uitkeringen. 

 

Inzake het recht op werkloosheid: het regime van de uitkeringen, het type uitkering, de 

theoretische einddatum van de inschakelingsuitkering, de aanduiding dat de betrokken 

werkloze de werkloosheid mag cumuleren met een activiteit als zelfstandige in bijberoep, 

de reden van toelating, de begindatum van het recht, de einddatum van het recht, de aard 

van de werkloosheid en de familiale toestand (duidt aan dat het een werkloosheidsuitkering 

voor alleenstaanden of een werkloosheidsuitkering voor gezinnen betreft). 

 

De cultuurpremie wordt toegekend aan natuurlijke personen in de cultuursector en dus telt 

het inkomen van de natuurlijke persoon (en niet dat van het gezin/koppel) als referentie 

voor de berekening van het inkomen van het tweede kwartaal van 2020. De Vlaamse 

dienstenintegrator moet het inkomen op individueel niveau kunnen berekenen voor het 

verschaffen van een correct ja/neen-antwoord ten aanzien van het inkomensplafond dat in 

de regelgeving is vastgelegd. De informatie over de betaalde werkloosheidsuitkeringen is 

niet voldoende om te bepalen of het door de uitbetalingsinstelling betaalde bedrag geldt 

voor één persoon (en dus als dusdanig kan worden verwerkt) of voor twee personen (en 

dus door twee moet worden gedeeld). Hiervoor is de informatie over de familiale toestand 

(alleenstaande/gezin), voorhanden in het blok “recht op werkloosheid”, onontbeerlijk. 

 

6. Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media wil ten slotte kunnen beschikken over 

bepaalde persoonsgegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ) om na te gaan of een aanvrager van een subsidie al dan niet gebruik 

heeft gemaakt van het federaal overbruggingsrecht voor zelfstandigen in het kader van 

overmacht (en dus al dan niet uitgesloten moet worden van de subsidie). De mededeling 

blijft beperkt tot de loutere aanduiding dat de betrokkene, aanvrager van een subsidie en 

geïdentificeerd met zijn identificatienummer van de sociale zekerheid, naam en voornaam, 

zich al dan niet tijdens de referentieperiode heeft ingeschakeld in het vermelde systeem 

(begindatum en einddatum). Door de verwerking van persoonsgegevens uit het netwerk 

van de sociale zekerheid kunnen onterechte betalingen van subsidies en terugvorderingen 

van onterecht betaalde bedragen door de Vlaamse overheid worden vermeden. 

 

7. Wat betreft het inkomen van de betrokkene, volstaat het voor het Vlaams Departement 

Cultuur, Jeugd en Media om te weten of de aanvrager van de subsidie tijdens het tweede 

kwartaal van 2020 (april, mei en juni) al dan niet minder dan 4.877,16 euro bruto 

beroepsinkomen (lonen, inkomsten uit zelfstandige activiteit en vervangingsinkomens) 



 

4 
 

heeft ontvangen. De aard van het inkomen en het totaalbedrag van het inkomen worden 

echter niet door het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media zelf verwerkt. De 

Vlaamse dienstenintegrator ontvangt de bedragen van de inkomsten die zijn gekend bij de 

RSZ en de RVA, telt ze op (samen met de inkomsten uit zelfstandige activiteit, die bij de 

aanvrager zelf opgevraagd worden) en gaat na of het opgetelde totaalbedrag al dan niet 

het toepasselijk grensbedrag overschrijdt. 

 

8. Het is dus enkel de Vlaamse dienstenintegrator die de bedragen van de verschillende 

inkomsten van de betrokkene zou ontvangen. Diens toepassing “automatisch advies” zou 

de bedragen van de verschillende soorten inkomens optellen en vervolgens aan de 

dossierbehandelaar van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media laten weten dat 

het totale inkomen van de aanvrager van de subsidie al dan niet het toepasselijke 

grensbedrag overschrijdt. De Vlaamse dienstenintegrator houdt de persoonsgegevens zelf 

niet bij. Eens de berekening is gebeurd en het advies aan het dossierbehandelingssysteem 

van het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media is bezorgd, zou hij alle 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid (behalve de vereiste loggings) 

onmiddellijk verwijderen. 

 

9. Het Vlaams decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met 

betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en 

met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 

bevat onder meer de volgende bepalingen. 

 

- de vergoedingen die ter uitvoering van dit decreet worden uitgekeerd, worden verleend 

om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de 

COVID-19-pandemie het hoofd te bieden (artikel 2, eerste lid); 

 

- de Vlaamse Regering kent steun toe aan de culturele sector (artikel 3, § 1), onder meer 

aan de kwetsbare kernspelers die nadeel hebben ondervonden van de COVID-19-

pandemie (artikel 3, § 2); 

 

- zij kan de regels bepalen voor de subsidievoorwaarden, de subsidiecriteria, de 

subsidieaanvragen, de beslissingsprocedure, het toe te kennen bedrag, de uitbetaling, 

de verantwoording en het toezicht (artikel 7). 

 

10. Artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van 

steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds 

stelt het volgende. 

 

“Art. 16. Een forfaitaire subsidie van maximaal 1.500 euro wordt toegekend aan 

natuurlijke personen als ze daarvoor een aanvraag indienen en voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

 

1° ze hebben hun woonplaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad of ze hebben een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse 

taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overeenkomstig de 

Kruispuntbank van Ondernemingen; 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=1&DETAIL=2020070332%2FN&caller=arrexec&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=2020070332&table_name=WET&nm=2020010418&la=N&ddfm=08&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&imgcnx=37&choix1=EN&imgcny=5&choix2=EN&text1=noodfondsen+voor+cultuur%2C+jeugd%2C+sport%2C+media&cn_arrexec=2020061908&dt_arrexec=DECREET+VLAAMSE+RAAD&fromtab=wet_all&nl=n&ddda=2020&sql=arrexec+contains+%272020061908%27+and+la+%3D+%27N%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2020&dddj=01&dddm=06&ddfj=17#Art.15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=63&imgcn.y=1&DETAIL=2020070332%2FN&caller=arrexec&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=2020070332&table_name=WET&nm=2020010418&la=N&ddfm=08&chercher=t&dt=DECREET+VLAAMSE+RAAD&language=nl&imgcnx=37&choix1=EN&imgcny=5&choix2=EN&text1=noodfondsen+voor+cultuur%2C+jeugd%2C+sport%2C+media&cn_arrexec=2020061908&dt_arrexec=DECREET+VLAAMSE+RAAD&fromtab=wet_all&nl=n&ddda=2020&sql=arrexec+contains+%272020061908%27+and+la+%3D+%27N%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2020&dddj=01&dddm=06&ddfj=17#Art.17
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2° in de eerste jaarhelft van 2020 zijn ze op professionele basis betrokken bij het 

culturele gebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap dat binnen het beleidsveld 

cultuur valt: 

 

a) ze zijn eenmanszaken die actief zijn in de NACEBEL-codes 2008, vermeld in 

bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd; 

 

b) ze zijn natuurlijke personen die actief zijn in de paritaire comités, vermeld in 

bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd; 

 

3° ze hebben niet gebruikgemaakt of gaan niet gebruikmaken van de verschillende 

compensatiemaatregelen op federaal of op regionaal niveau, in casu: 

 

 (…) 

 

c) het federale crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen, zoals ingevoegd door 

de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht 

ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het 

kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen; 

 

 (…) 

 

4° ze hebben tijdens het tweede kwartaal van 2020, namelijk april, mei en juni, minder 

dan 4.877,16 euro bruto beroepsinkomen, zoals lonen, inkomsten uit zelfstandige 

activiteit en vervangingsinkomen, ontvangen; 

 

5° ze voldoen aan de voorwaarden van verordening (EU) nr. 1407/2013 van de 

Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 

108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-

minimissteun.” 

 

11. De toegang tot de persoonsgegevens wordt gevraagd zolang het subsidieproces loopt. De 

aanvraag kan worden ingediend tot 31 augustus 2020, waarna de administratie nog zes 

maanden verwerkingstijd nodig heeft. De controle start nadat het proces is afgerond en 

daarbij kunnen nogmaals persoonsgegevens worden opgevraagd. Aldus wordt gevraagd 

om een beraadslaging met een geldigheidsduur van één jaar. 

 

12. De maximale termijn voor de bewaring van de persoonsgegevens die door de Vlaamse 

dienstenintegrator aan het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media worden 

overgemaakt – de aanduiding dat het inkomen van de betrokkene wel/niet het toepasselijke 

grensbedrag overschrijdt en de aanduiding dat de betrokkene tijdens de referentieperiode 

wel/niet een beroep heeft gedaan op het overbruggingsrecht – bedraagt drie jaar, behalve 

voor de persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de behandeling van 

geschillen met de steunaanvrager, gedurende de tijd die nodig is om dergelijke geschillen 

te behandelen (zie artikel 19, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 

juli 2020 tot toekenning van steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in 

het kader van het noodfonds). De hogervermelde persoonsgegevens die de Vlaamse 

dienstenintegrator ontvangt met het oog op het verstrekken van de verwerkte informatie 

aan het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media worden door de eerstgenoemde niet 

bewaard maar dadelijk na de verwerking verwijderd. 



 

6 
 

13. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt door de medewerkers van het Vlaams 

Departement Cultuur, Jeugd en Media die omwille van hun functieprofiel de informatie 

nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken (dossierbehandelaars, toezichthouders, 

financieel goedkeurders en teamverantwoordelijken), voor de controle en de uitvoering 

van de voormelde regelgeving inzake de steunmaatregel naar aanleiding van de COVID-

19-pandemie. Derden krijgen alleszins geen toegang tot de persoonsgegevens. De Vlaamse 

dienstenintegrator verwerkt de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid 

uitsluitend voor hetzelfde doeleinde. 

 

14. De toegang zou geschieden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en de Vlaamse Dienstenintegrator. Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en 

Media zou de betrokkenen – dat zijn de aanvragers van een subsidie bedoeld in het Vlaams 

decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de 

noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot 

de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en het besluit van de 

Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van steun aan culturele organisaties en 

kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds – vooraf met een specifieke 

betekenisvolle hoedanigheidscode opnemen in het verwijzingsrepertorium van de 

Vlaamse Dienstenintegrator (dat wil zeggen dat de bestemmeling van de hogervermelde 

persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid expliciet aan de gewestelijke 

dienstenintegrator zou laten weten dat hij van de betrokkenen een dergelijke 

subsidieaanvraag heeft ontvangen). De organisatie gaat overigens vooraf na of een persoon 

al dan niet tot de cultuursector behoort. Per aanvrager van een subsidie wordt voor elk 

toepasselijk criterium nagegaan of hij er al dan niet aan beantwoordt en met de diverse 

bevindingen kan dan worden beslist of hij al dan niet voor het hogervermelde voordeel in 

aanmerking komt. De betrokkene vermeldt het ondernemingsnummer van zijn werkgever 

in het aanvraagformulier en op grond van de NACE-sectorcode van die werkgever kan van 

tevoren worden achterhaald of de betrokkene al dan niet in de cultuursector werkzaam is. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

15. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen van sociale 

zekerheid (de RSZ, de RVA en het RSVZ) aan een derde instantie (het Vlaams 

Departement Cultuur, Jeugd en Media), die krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité vereist. 

 

16. Krachtens de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (principe 

van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe van minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende 
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technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of 

onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(principe van integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

Doelbinding 

 

17. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de toekenning van 

ondersteunende maatregelen aan de Vlaamse cultuursector in het kader van de COVID-

19-crisis, met toepassing van het Vlaams decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van 

dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, 

media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding 

van de COVID-19-pandemie en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot 

toekenning van steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van 

het noodfonds. 

 

18. Ingevolge artikel 16 van dit laatste besluit wordt een forfaitaire subsidie toegekend aan 

natuurlijke personen die daartoe een aanvraag indienen en voldoen aan bepaalde 

voorwaarden. Tijdens het tweede kwartaal van 2020 mag hun bruto inkomen niet meer 

dan 4.877,16 euro bedragen (daarbij wordt rekening gehouden met de lonen, de inkomsten 

uit zelfstandige activiteiten en de vervangingsinkomens – de inkomsten uit zelfstandige 

activiteiten zouden niet uit het netwerk van de sociale zekerheid worden gehaald). Zij 

mogen geen gebruik maken van het federale crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen, 

ingesteld door de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een 

overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke 

maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, gewijzigd bij de 

wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering 

van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke 

maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. 

 

Minimale gegevensverwerking 

 

19. De gevraagde persoonsgegevens zijn proportioneel ten opzichte van het hogervermelde 

doeleinde. Per betrokken aanvrager van een subsidie wordt aan het Vlaams Departement 

Cultuur, Jeugd en Media enkel gemeld dat zijn bruto inkomen tijdens het tweede kwartaal 

van 2020 al dan niet meer dan 4.877,16 euro bedraagt en dat hij al dan niet gebruik heeft 

gemaakt van het federale crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen. 

 

20. Het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media integreert de aanvragers van de subsidie 

bedoeld in het Vlaams decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen 

met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, 

en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie 

en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van steun aan 

culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds van 

tevoren – na een voorafgaande controle met betrekking tot de NACE-sectorcode van hun 

werkgever – met een aangepaste hoedanigheidscode in het verwijzingsrepertorium van de 

Vlaamse dienstenintegrator. Zo kan worden verzekerd dat de mededeling uitsluitend 

betrekking heeft op persoonsgegevens van personen die effectief een subsidie hebben 

aangevraagd bij het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media. De Vlaamse 

dienstenintegrator ontvangt de hogervermelde persoonsgegevens van de RSZ, de RVA en 
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het RSVZ met het oog op de verwerking ervan ten behoeve van het Vlaams Departement 

Cultuur, Jeugd en Media maar gebruikt ze enkel voor dat doeleinde, met uitsluitsel van elk 

andere doeleinde, en vernietigt ze onmiddellijk na de verwerking. 

 

Opslagbeperking 

 

21. De Vlaamse dienstenintegrator, die de persoonsgegevens over de verschillende inkomsten 

van de betrokkene en over diens overbruggingsrecht als dusdanig ontvangt vanwege de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vernietigt ze dadelijk na het verwerken/omzetten 

tot de aanduiding dat het bruto inkomen van de betrokkene tijdens het tweede kwartaal 

van 2020 al dan niet meer dan 4.877,16 euro bedraagt en de aanduiding dat de betrokkene 

al dan niet gebruik heeft gemaakt van het federale crisisoverbruggingsrecht voor 

zelfstandigen. 

 

22. Met toepassing van artikel 19, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 

juli 2020 tot toekenning van steun aan culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in 

het kader van het noodfonds) bedraagt de maximale termijn voor de bewaring van de 

persoonsgegevens die het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en Media ontvangt drie 

jaar, behalve voor de persoonsgegevens die eventueel nodig zouden zijn voor de 

behandeling van geschillen met de steunaanvrager, gedurende de tijd die nodig is om die 

geschillen te behandelen. De persoonsgegevens die de Vlaamse dienstenintegrator bekomt 

voor het verstrekken van de verwerkte informatie aan het Vlaams Departement Cultuur, 

Jeugd en Media worden dadelijk na de verwerking vernietigd. 

 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

23. Krachtens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

24. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden de partijen rekening met de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in 

het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

25. Ze houden tevens rekening met de minimale veiligheidsnormen van het netwerk van de 

sociale zekerheid die werden vastgesteld door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

26. De voormelde verwerking van persoonsgegevens geschiedt voor het overige met strikte 

eerbiediging van de bepalingen van de beraadslaging nr. 18/184 van 4 december 2018 van 

het informatieveiligheidscomité over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen actoren 

van het netwerk van de sociale zekerheid en organisaties van de Gemeenschappen en 

Gewesten met de tussenkomst van hun dienstenintegratoren. De integratie van de 

betrokken personen geschiedt in het verwijzingsrepertorium van de Vlaamse 

dienstenintegrator. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), 

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan het Vlaams Departement Cultuur, Jeugd en 

Media voor het toekennen van ondersteunende maatregelen in het kader van de COVID-19-

crisis, met toepassing van het Vlaams decreet van 19 juni 2020 tot het nemen van dringende 

maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale 

besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-

pandemie en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 tot toekenning van steun aan 

culturele organisaties en kwetsbare kernspelers in het kader van het noodfonds, zoals in deze 

beraadslaging beschreven, is toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen 

ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van 

doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 te 1000 

Brussel. 


